
من فوائد اآلية الكرمية: بيان تثبيت املعاين املعقولة باألمور احملسوسة؛ وجه ذلك: أن اهللا تعاىل ضرب مثال للمعاين 

  ذه القصة أو ذه الصورة اليت ال يودها أحد .

إذا أنفق ماله يظهر من الناس  ئيومن فوائدها: وجه املطابقة بني اإلنسان املرائي وبني حال هذا الرجل؛ ألن املرا

مة الوقت الذي حيتاج امدحه والثناء عليه فيزداد ويربوا يف نفسه ويظن أنه حصل على ما يريد؛ فإذا جاء يوم القي

   إىل هذا ال جيد ثواب ما عمله؛ فيكون هذا العمل، العمل الذي فيه رياء كاإلعصار الذي أصاب تلك اجلنة .

  .املثل باحلكاية القولية ومن فوائد اآلية: جواز ضرب

فهل جيوز ضرب املثل باحلكاية الفعلية؟ وهو ما يسمى بالتمثيل ؟ اجلواب: نعم جيوز؛ لكن بشرط أن ال يشتمل  

  :على شيء حمرم، بشرط أن ال يشتمل على شيء حمرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة

أو قيام امرأة بدور رجل، أن ال يقوم الرجل األشياء حمرمة يف التمثيل أوال: أن ال يكون فيه قيام رجل بدور امرأة  

لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ( بدور متثيل املرأة وبالعكس؛ ملاذا؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .) والمتشبهات من النساء بالرجال

رم؛ والقيام هم واحتقارهم حمءثانيا: أن ال يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة وأئمة األمة؛ ألن ازدرا 

بتمثيلهم حيط من قدرهم السيما إذا علم من حال املمثل أنه فاسق؛ ألن الغالب إذا كان فاسقا وتقمص 

شخصية هذا الرجل التقي الذي له قدره وفضله يف األمة؛ فإن ذلك حيط من قدر هذا الذي قام بدوره يف 

  .التمثيلية

مثل أن يقوم بدور متثيل الكلب أو احلمار؛ ألن اهللا مل جيعل يكون فيه تقليد ألصوات احليوانات؛ الثالث: أن ال  

))  مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا التشبه يف احليوان إال يف مقام الذم ((

بها  واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه ((

)) وقال النيب صلى اهللا  . ..ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث

  ) . العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه عليه وسلم: (

يلية ميثل التمثهذه متثيل دور الكافر أو الفاسق؛ يعين مبعىن أن ال يكون أحد القائمني بأدوار  الرابع: أال يتضمن

ألنه خيشى أن يؤثر ذلك على قلبه، أن يتذكر يوما من الدهر أنه قام بدور دور الكافر أو دور الفاسق؛ ملاذا؟ 

الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافرا؟ ال، ال يكون  عليه الكافر؛ فيؤثر على قلبه فيدخل 

  . . .ال ينسب الكفر   كافرا؛ ألن هذا الرجل



رجل طلق امرأته وله زوجة هل تطلق الزوجة وإال ال تطلق ؟ ال تطلق الزوجة؛ ألنه ليس يضيف  هنفسه إن يصور

الطالق إىل نفسه كما أن هذا الذي مثل دور الكافر ليس يضيف الكفر إىل نفسه إمنا يضيفه إىل غريه؛ وقد ظن 

ب عليه أن جيدد إسالمه؛ واستدل بالقرآن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر وخيرج من اإلسالم وجي

ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهللا  وكالم أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل بقوله تعاىل: ((

أباهللا وآياته ورسوله كنتم  )) فقال: (( كفرتم بعد إيمانكم  دوآياته ورسوله كنتم تستهزئون ال تعتذروا ق

)) وبقول أهل العلم إن من أتى بكلمة الكفر ولو مازحا فإنه  قد كفرتم بعد إيمانكم تستهزئون ال تعتذروا

ثالث جدهن جد  يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جادا؛ فنقول هلم: والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال: (

تطلق؛ فهل تقولون  اإلزوجته: أنت طالق، ميزح عليها ف) فلو قال الرجل  وهزلهن جد النكاح والطالق والرجعة

امرأته؟ سيقولون ال؛ وكل يقول  تطلقإذا قام الرجل بدور، إذا قام املمثل بدور رجل طلق امرأته أطلق أتقولون إنه 

ال؛ والفرق ظاهر؛ ألن املازح يضيف الفعل إال نفسه واملمثل يضيفه إىل غريه؛ وهلذا ال تطلق زوجته لو قام بدور 

يف م بدور متثيل الكافر؛ لكن أرى أنه ال جيوز من ناحية أخرى وهي لعله يتأثر قلبه متثيل املطلق وال يكفر لو قا

  املستقبل حيث يتذكر أنه كان يوما من الدهر ميثل دور الكافر.

  هل ميكن أن نأيت بدليل ميثل األمر باحلكاية الفعلية ؟

  نعم: الطالب 

  ما هو؟: الشيخ

  ؟)مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله . . .خط ( الرسول صلى اهللا عليه وسلم : الطالب

مسعتم كالمه؟ ذكر اخلطوط اليت خط النيب عليه الصالة والسالم فيها خط خطوطا ميثل اإلنسان وعمله : الشيخ 

  وأجله نعم؟ وكذلك خط خطوطا لصراط اهللا املستقيم وللسبل؛ لكن هذا قد يكون فيه نظر نعم يا أخ؟

  أتى امللك يف صورة رجل فقريواألعمى  األبرص واألقرع: قصة الطالب

أي نعم امللك أتى األبرص واألقرع واألعمى وسأهلم ماذا يريدون كل ذكر أمنيته فأعطاه اهللا تعاىل أمنيته : الشيخ 

مث عاد إليهم امللك مرة أخرى، عاد إىل األبرص بصورته وهيئته يعين أبرص وفقري وقال له: إنين رجل فقري وابن 

عت يب احليل يف سفري فال بالغ يل اليوم إال باهللا مث بك؛ اآلن امللك ميثل دور رجل فقري وهو سبيل قد انقط

شرب؛ وكذلك بالنسبة لألقرع وكذلك بالنسبة لألعمى؛ فبعض ال ليس بفقري هو ملك وال حيتاج إىل أكل و 

ا من مالئكته على أمر العلماء استدل ذا احلديث وقال: إن الكذب باطل وال ميكن أن اهللا تعاىل يقر ملك

باطل؛ لكن هذا جيء به لبيان الصورة بدال أن حتكى بالقول حكيت بالفعل؛ والشك أن ضرب األمثال بالقول  



ضرب اهللا مثال رجال فيه شركاء  ))؛ (( ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء كثري يف القرآن ((

))؛ فاملهم أن نقول: إن التمثيل إذا مل يشتمل على  . متشاكسون ورجال سلما لرجل هل يستويان مثال . .

وليس من الكذب يف شيء؛ ألن الكذب يضيف  ذكرناها أو غريها فإنه ال بأس بهشيء احملرم من األمثلة اليت 

اإلنسان األمر إىل نفسه فيأيت إليك ويقول: يقرع الباب فتقول من؟ يقول أنا زيد وليس هو بزيد هذا كاذب 

فالن ويعرف الناس أنه ليس فالنا هو ما كذب ولكنه نعم إذا نسب دور يت إنسان ويقول أنا أمثل واضح؛ لكن يأ

عني؛ أما إذا حكى قصة رجل املشخص عن هذا الالقول هذا القول إىل شخص معني هذا حيتاج إىل ثبوت 

   . فليس فيه كذببوصفه ال بعينه 

نه وتعاىل يبني لعباده اآليات؛ الشرعية أو الكونية؟ كلتامها، : أن اهللا سبحاطيب يف هذه اآلية الكرمية من الفوائد

  اآليات الكونية واآليات الشرعية كلتامها مبينة أو كلها مبينة يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل أمت بيان .

 )) فاإلنسان مأمور لعلكم تتفكرون ومن فوائد اآلية الكرمية: احلث على التفكر وأنه غاية مقصودة؛ لقوله: ((

بالتفكر الن التفكر يؤدي إىل نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما ميكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ الحظوا هذا انتبه ! 

يكون هذا فيما ميكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما مل ميكن الوصول بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع الوقت 

 عزوجل، هذا ال جيوز؛ ألنك لن تصل إىل نتيجة؛ وهلذا ورمبا يوصل إىل حمظور؛ مثل التفكر يف كيفية صفات اهللا

) ألن هذا أمر ال ميكن الوصول إليه وغاية ال  تفكروا في آيات اهللا وال تفكروا في ذات اهللا جاء يف األثر:(

)) فلو أن أحدا قال أنا أتفكر كيف استوى اهللا  ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار متكن اإلحاطة ا ((

لعرش ويش لون استواء اهللا على العرش؟ قلنا: هذا مطلوب وإال ال؟ ال، هذا غري مطلوب؛ بل جيب الكف على ا

والبد ؛ طيب التفكر يف معاين أمساء  عنه؛ ألنه سيؤدي إىل نتيجة سيئة إما إىل التكييف أو التمثيل أو التعطيل

ام مالك رمحه اهللا ملا سئل: الرمحن على العرش اهللا وصفاته مطلوب وإال ال؟ نعم مطلوب؛ ألن املعىن كما قال اإلم

  استوى كيف استوى؟ قال:  االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة .

)) أنه يشمل التفكر يف األمور الكونية كأن  لعلكم تتفكرون طيب هل ميكن أن نأخذ من عموم قوله: (( 

ول إىل صنع األسلحة اليت يدافع به عن اإلسالم، والوصول إىل صنع طائرات اليت حيمل يتفكر اإلنسان يف الوص

  ا الناس وما أشبه ذلك؟ نعم؛ ميكن؟ نعم ميكن .

هل ميكن أن نقول إا تشمل التفكر يف طبقات األرض وما عسى أن يستخرج من هذه الطبقات من معادن 

    جارية وجامدة ؟ نعم ميكن؛ إذا هي عامة .



مبتدأ  )). يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض  قال اهللا تعاىل: ((مث

  الدرس

)) سبق لنا مرارا وتكرارا أن تصدير اخلطاب بالنداء يدل على أيش؟ على أمهيته والعناية  يا أيها الذين آمنوا ((

))  يا أيها الذين آمنوا تصديره بـ(( الشيء دليل على االهتمام به؛ وأنبه؛ ألن النداء يتضمن التنبيه والتنبيه على 

ذا الوصف يفيد عدة فوائد؛ األوىل: اإلغراء، واإلغراء معناه احلث على قبول ما ختاطب به؛ وهلذا قال ابن 

فإما خير يؤمر  تتمته علي؟ (  )إذا قال اهللا تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك : (مسعود رضي اهللا عنه

)؛ وهلذا لو ناديتك بوصفك وقلت: يا رجل ، يا ذكي، يا كرمي، معناه يا من توصف ذا  به وإما شر تنهى عنه

  يكون الفائدة األوىل هي اإلغراءاجعل آثار هذا الشيء باديا عليك؛ ف

إن إميانكم يدعوكم إىل كذا وكذا؛ الثانية: أن امتثال ما أمر به من مقتضيات اإلميان كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا 

  الشيء الثالث: أن خمالفته نقص يف اإلميان؛ ألنه لو حقق هذا الوصف لقام مبا أمر به .

)) بعد أن ذكر اهللا فيما سبق أو مبا سبق فضيلة اإلنفاق ابتغاء وجهه؛  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم ((

ياء حث على اإلنفاق؛ لكن الفرق بينما هنا وبينما سبق: أن ما هنا بيان صدقته أو أنفق ر ب وسوء العاقبة ملن منّ 

أنفقوا من  أين ينفق؟ قال: ((من للذي ينفق منه؛ وهناك بيان للذي ينفق عليه عرفتم؟ هنا بيان للذي ينفق منه؛ 

 طيب من الكسب هو الكسب احلالل؛ واخلبيث هو الكسب احلرام؛ كل كسب حرامال))  طيبات ما كسبتم

)) ال من خبائثه عرفتم؟ واخلبيث قد  أنفقوا من طيبات ما كسبتم خبيث وكل كسب حالل فهو طيب؛ ((فهو 

  الرديء وهو خبيث لعينه؛ وسيأيت إن شاء اهللا بيان ذلك. ءخبيث لكسبه؛ وقد يراد به الردي يراد به احلرام وهو

اإلجارة، ف الدراهم، التجارة، مغلة الوق مثل)) أي ما حصلتموه بالكسب  أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال: ((

   وغري ذلك، كل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك.

))  ومما أخرجنا لكم من األرض )) قال بعضهم: إن قوله: (( ومما أخرجنا لكم من األرض قال: (( 

الصحيح )) يعين ومن طيبات ما أخرجنا لكم من األرض؛ ولكن  ما كسبتم " يف قوله: (( ما معطوف على "

يعين أنفقوا من طيبات ما رزقناكم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من  ))طيبات  الذي يظهر أنه معطوف على قوله: ((

هو الذي خلق لكم ما في األرض  األرض؛ ألن ما أخرج اهللا لنا من األرض كله طيب، كله طيب ملك لنا ((

  " للتبعيض وإال للبيان ؟ من )) هنا " ومما أخرجنا لكم من األرض ))؛ وقوله: (( جميعا

   للتبعيض :الطالب



)) أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم  وبعض ما أخرجنا لكم من  أنفقوا من طيبات ما كسبتم طيب ((: الشيخ

  األرض؛ أو أنفقوا مما أخرجنا لكم من األرض ولو أنفقتم الكل؟

  األول :الطالب

)) من هذا ولو أنفق اإلنسان كل ماله؛ أو أن  أنفقوا " لبيان اجلنس واملعىن (( من فيه احتمال أن " : الشيخ

املراد البعض التبعيض ويكون األمر باإلنفاق أمرا بإنفاق البعض ال إنفاق الكل؛ ولكن أنا عندي أا للجنس 

)) واهللا خيرج لنا من األرض  ومما أخرجنا لكم من األرض أحسن؛ ألا للجنس تعم القليل والكثري؛ قال: ((

خيل، األعناب، الزروع، الفاكهة، املعادن، وغري ذلك أشياء كثرية؛ فما أخرج لنا من األرض جيب أن أيش؟ الن

   ننفق منه.

اللغة: القصد؛ ومنه قوله  )) مبعىن: تقصدوا؛ ألن التيمم يف تيمموا )) (( وال تيمموا الخبيث منه قال: ((

)) املراد باخلبيث هنا  الخبيث ((قوله:))؛ و  فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ((تعاىل:

وال  الرديء؛ يعين ال تقصدوا الرديء خترجونه وتبقون ألنفسكم الطيب؛ فإن هذا ليس من العدل؛ وهلذا قال: ((

        )) على أا حال؟ أو أا متعلقة  الخبيث )) متعلقة بـ(( منه )) كلمة: (( تيمموا الخبيث منه تنفقون

)) على أا حال؛ اخلبيث حال كونه مما  الخبيث )) متعلقة بـ(( منه ))؟ فيها وجهان؛ قيل: إا (( تنفقون ((ب

وال تيمموا  )) ضمري حمذوف؛ تقديره: تنفقونه؛ (( تنفقون أخرجنا لكم من األرض؛ وعلى هذا يكون يف ((

)) يعين وال تقصدوا اخلبيث  فقونتن )) أي مما أخرجنا لكم، تنفقونه؛ وقيل: بل متعلق بقوله: (( الخبيث منه

القوالن من حيث املعىن ال خيتلفان؛ فإن معناها أن تنفقون منه؛ وأنه قدمها على عاملها ألي شيء؟ للحصر؛ و 

   فق منه.نناهللا ينهانا أن نقصد اخلبيث وهو الرديء ل

  ولستم  (( ؟)) بآخذيه نشوف اجليد منكم يعرب لنا (( )) ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه قال: ((

  )) نعم؟ اعرا كل اجلملة اعرا ؟  بآخذيه

  )) جار وجمرور؟  بآخذيه ((:الطالب

  )) لستم ال اعرب ((: الشيخ

  فعل ماضي ليس :الطالب

  ليس فعل ماضي؛ أي نعم  : الشيخ

  مبين على:الطالب

  ناقص : الشيخ



  فعل ماضي ناقص :الطالب

  حممد ؟ شوف واحد يساعدك  ))؟ لستم أيش يعمل؟ (( : الشيخ

  ضمري الفصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل :الطالب

  ضمري الفصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل؛ فاعل؟: الشيخ

  اسم ال ما هو فاعل :الطالب

  اسم ؟ : الشيخ

  اسم ليس:الطالب

  وامليم؟  اسم ليس: الشيخ

  ميم مجع:الطالب

  ))؟ بآخذيه طيب يا حيي ((  ميم مجع :الشيخ

  الباء حرف جر زائد :الطالب

  ئد؟ إما قيدها وإال قل زائد زائدزا :الشيخ 

  زائد بس؟  :الطالب 

  ما يصلح؛ حممد ؟  :الشيخ

  ر الزائد لفظا يعين غري زائد معىننقول: الباء حرف ج :الطالب

  نعم زين صح :الشيخ 

  )) مضاف آخذ )) خرب كان منصوب ا وعالمة نصبه ياء و(( آخذ و(( :الطالب 

  اصرب وين الياء؟ :الشيخ 

  هياء يف آخذي :الطالب 

  ما هو حرف جر؟ وعالمة نصبه ؟  :الشيخ

  كسرة :الطالب 

  الياء وإال كسرة؟  :الشيخ

  الياء :الطالب

الياء املقدرة على الياء اليت اجتلبت حلرف اجلر الزائد؛ شف فلسفة هذه؛ نعم؟ لكن هذه قواعد النحو؛  :الشيخ 

  النون؟ وين



  حمذوف لإلضافة  :الطالب

  املعىن لإلضافة طيب :الشيخ

  زائد :الطالب

    عىن غري الزائد، يفيد التوكيد.املال   :الشيخ

؛ لفظا مبعىن أن رف جر زائد لفظا غري زائد معىن)) اإلعراب كما مسعتم والباء ح ولستم بآخذيه طيب قوله: (( 

هذا اللفظ بس معىن قولنا زائد لفظا أن اإلعراب يصح بدونه؛ لكنه غري زائد معىن ألنه  ...اإلعراب يصح بدونه، 

يفيد التوكيد؛ يعين أن اهللا عزوجل يقول كيف تيمموا اخلبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه لو أعطيتموه؟ أنت لو  

أن تغمضوا فيه؛ يعين أن كان لك حق عند شخص وأعطاك الرديء من املال املشرتك تقبل وإال ال؟ ال تقبل إال 

يء والوسط ردتأخذوه عن إغماض وتساهل فرمبا؛ ولنضرب هلذا مثال: بيين وبينك متر مشرتك؛ يف هذا التمر ال

فأعطيتك اجلانب الرديء من هذا التمر أتقبل؟ قد تقول ال، ال أقبل، لك احلق يف هذا؛  ةوالطيب؛ أردت القسم

عن الشيء   اضيإغماض؛ ومعىن اإلغماض معناه التساهل والتغورمبا يكون عندك حياء وخجل فتأخذه على 

؛ فكما يقال يف املثل: خذه وأنت ما تشوف؛ كالرجل يغمض عينيه عن الشيء كراهة أن يراه لكن خجال منه

نعم؟ فنقول: لو أعطيت من مال مشرتك بينك وبني غريك من الرديء من هذا املال أتقبل ؟ ال؛ إال على 

ن تعطي من يستحق اإلنفاق من مالك تعطيه من اجلانب الرديء هل هذا من العدل؟ ف ترضى أيإغماض؛ فك

ليس من العدل؛ علما بأنك إذا أعطيته من الرديء فإمنا أعطيت نفسك وإذا أعطيته من اجليد فإمنا أعطيت 

ما إذا أعجبه )) وكان ابن عمر رضي اهللا عنه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نفسك، قال اهللا تعاىل: ((

شيء من ماله تصدق به؛ وأبو طلحة تعرفون قصته ـ رضي اهللا عنه ـ ملا نزلت هذه اآلية جاء إىل النيب صلى اهللا 

)) وإن أحب مايل إيل  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عليه وسلم وقال: يا رسول اهللا إن اهللا يقول: ((

بوي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت إليها ويشرب من ماء فيها بستان مستقبلة املسجد الن اء، بريحاءبريح

ه من حيث جميء الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليه وشربه منه ؤ طيب قراح ونظيف يعين هذا البستان يزداد غال

؛ وإنين يعين أقدمها صدقة فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا اءنه: وإن أحب مايل إيل بريحقال رضي اهللا ع

رابح أرى أن جتعلها يف الال املرابح ـ اهللا اكرب ـ هذا رابح مال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: بخ بخ مال 

األقربني؛ ألنه قال: ضعها حيث أراك اهللا؛ الشاهد أن هذا اإلنسان الذي ينفق الطيب هو أنفق لنفسه يف الواقع؛ 

)) والطيب ينفق الطيب  ال تيمموا الخبيث منه تنفقون (( والذي ينفق اخلبيث لنفسه أيضا؛ طيب هنا يقول: 

  )) واعلموا سيأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد؛ قال:((



  ؟...: الطالب

  من حيث أيش؟: الشيخ

  من حيث اإلعراب: الطالب 

  : ايهالشيخ

  )) من طيبات ما كسبتم ((: الطالب 

  ميكن تصح حال نعم.)) من طيبات ما كسبتم(( : الشيخ 

)) فهو مل يطلب منكم اإلنفاق لفقره  واعلموا أن اهللا غني )) (( واعلموا أن اهللا غني حميد قال: ((

  )) يعين حامد وحممود؛ ألن فعيل تأيت مبعىن فاعل ومبعىن مفعول؛ إتياا مبعىن فاعل مثل؟  حميد واحتياجه؛ ((

  ...: الطالب

مبعىن راحم؟ مسيع مبعىن سامع، بصري مبعىن مبصر؛ إتياا  ل أيش؟ رحيمثال؛ إتيان فعيل مبعىن فاعل م: الشيخ

)) تصح أن تكون مبعىن حامد ومبعىن حممود؛ أما   حميد (( مبعىن مفعول كقتيل وجريح وذبيح وما أشبه ذلك؛ هنا

كون اهللا حممودا فظاهر؛ وأما كونه حامدا فكيف؟ ألنه حيمد عزوجل من يستحق احلمد من عباده؛ وهلذا أثىن 

أنبيائه ورسله والصاحلني من عباده؛ وهذا يدل على أنه عزوجل حامد ملن يستحق احلمد؛ وهو كذلك على 

حممود؛ وجه املناسبة يف ذكر احلميد بعد الغين: أن غناه عزوجل غىن حيمد عليه خبالف غىن املخلوق فقد حيمد 

ان خبيال فإنه ال حيمد على غناه؛ وحيمد عليه وقد ال حيمد؛ مىت ال حيمد املخلوق على غناه؟ إذا كان خبيال، إذا ك

   ولكن ملصلحتكم أنتم. نأخذ الفوائد ؟ نعم .إليه إذا بذل؛ واهللا عزوجل غين محيد فهو مل يسألكم هذا حلاجته 

  ؟...:الطالب 

نتقاسم  : ايش له أن يقول هذا لكن ميكن إذا قال اعطين من اجليد قال شريك لك ما أعطيك من اجليدالشيخ

   ...اجليد واعطيك حقك ما نتقاسم الوسط

  ؟ . . .ويلفت الناس ا  . . .ذكرنا يف أول اآلية الذي ميثل فالذي ميثل أصوات الناس:الطالب

  هو ينسبها إىل شخص معني ؟: الشيخ

  عم غالبا ما ينسبها إىل شخص معنين:الطالب 

ال هذه تكون مثل الغيبة ألن ما كل أحد يرضى أن الناس يقلدون صوته فيكون ذكرك أخاك مبا يكره؛  : الشيخ

األدب؛ إنسان يسيء األدب مع معامله؛ إنسان يسيء  يسيءيريد حيكي إنسان  حنن نريد مثال متثيل واحد

   األدب مثال يف تصرفه يف األسواق يف املساجد، وما أشبه ذلك .



  احلديث؟ على) قلنا إن األول يعين إذا ميثل دور الكافر كيف جنيب  ه بقوم فهو منهممن تشب (:الطالب

  ألنه ال ميثل دور الكافر: الشيخ

  ال أنت ذكرت قلنا يعين ال يكفر ذا مثال لكن لو رضي ذا ومثله؟ :الطالب

  ال ال أبدا ما يكفر ألنه ما ينسب الكفر إىل نفسه؛  : الشيخ

  تشبه بقوم ؟  لكن من: الطالب

نعم من تشبه قصد الفعل، يعين رجل راح يلبس ثياب الكفار مثال هذا يصري ما فيه شك متشبه ألنه : الشيخ

أضاف الفعل إىل نفسه؛ مث هذا احلديث ليس يكفر كفرا خمرجا عن امللة؛ وهلذا من تشبه بالكفار فإنه ليس 

   تشبه بالكفار.الالصحيح أنه حيرم بكافر؛ بل بعض العلماء قال: يكره وبعضهم قال: حيرم؛ و 

  تقليد صوت احليوانات حيرم لكن إذا قلد مثال صوت الديك ؟ :الطالب

  ويش الديك؟: الشيخ

  يعين نقول الديك مل يذم شرعا ما هو مثل الكلب ؟  : الطالب

ح ويش صحيبصري له عرف وإال ال ؟أيش تقولون يف هذا؟ السؤال يقول: لو أنه شبه أذان الديك ؟ : الشيخ

  ه وليس مما يذممتقولون إذا قلد صوت حيوان مل يرد يف الشرع ذ

  ) ؟  . . .ويل للذي يحدث  لكن حديث (: الطالب

  يكذب يكذب نعم؟ ويل للذي يكذب: الشيخ

  ما هو حيدث؟  :الطالب

  حيدث ويكذب أي نعم.: الشيخ

زل إىل مستوى نبين آدم واإلنسان يشيخ احليوان من حيث هو مذموم يعين اهللا سبحانه وتعاىل كرم  :الطالب

  احليوان. . ؟

  ن يف الديك أوهذا وجه جيد؛ نقول: حىت لو كا: الشيخ

  مردود يا شيخ  :الطالب

  كيف ؟ : الشيخ 

  . ) ..وضع على كتفه وكان يمشي يقول نعم الراكب (الرسول صلى اهللا على وسلم  :الطالب

نشوف اآلن؛ يظن بعض الناس أن اهللا سبحانه وتعاىل فضل أيه يعين جعله كأنه بعري يعين؟ طيب : الشيخ 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه  اآلدمي على كل شيء وليس كذلك؛ ألن اهللا يقول: ((



)) ما هو على كل شيء؛ وهلذا اإلنسان ما هو مفضل على كل  من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا

)) وهلذا يف بين آدم من هو شر  لذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةإن ا شيء؛ صحيح ((

إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم  من احليوان، وإال ال؟ ((

هي وصف ميدح  )) يقول بعض الناس هذا أخي يف اإلنسانية وما أشبه ذلك هذا حرام؛ اإلنسانية ما شر البرية

   اإلنسان إال إذا قام اإلنسان مبقتضى هذه اإلنسانية؛ وأما أنه إنسان وهو أخبث من احليوان فليس فيه خري. فيه

  : حكم تقليد صوت القراء؟الطالب

 هيسرتحيون هلا ما فيو ا يستأنس الناس يعين ما فيه شيء؛ أي نعم قد يكون هذا القارئ قراءته جيدة : الشيخ

   شيء.

  يعين يسب الدين أو يسب القوم أو يسب املسلمني. . ؟ ...الذي ميثل دور الكافر : الطالب

إىل من يقوم بدوره، ما هو يضيف لنفسه؛ هو لو ذلك أي هو ال يسبه مضيفا إىل نفسه، يسبه مضيفا : الشيخ

يستهزئ بسنة من السنن لو يستهزئ بدين اهللا أو باملسلمني ولو كان مازحا؛ يعين مثال لو كان واحدا يريد يتكلم 

هي سنة من سنة الرسول وهو ينسب الشيء إىل نفسه كفر؛ وكما وضحت لكم يعين يتضح لك املثال متاما 

برجل طلق زوجته مازحا ومثل دور رجل طلق زوجته؛ يف املثال األول تطلق الزوجة؛ ويف املثال الثاين أي نعم ال 

  تطلق.

  ؟...:الطالب

يقول أنا أستهزئ، هذا ما يقول يستهزئ؛ يعين هذه الكلمة اليت قاهلا ينسبها إىل غريه، كأنه ال ال هو ما : الشيخ

الكفر ليس بكافر؛ ففرق بني اإلنسان الذي مثال  ييقول: قال هذا الرجل الذي أنا أقوم بتمثيله كذا وكذا؛ وحاك

إذا مل تقصد أشد؛ أما أن حيكي يسخر بالدين ويضيف السخرية إىل نفسه لو قال: واهللا أنا ما قصدت؛ نقول و 

   عن رجل بأنه استهزأ بالدين فإنه ال يكفر .

  ؟  . . .تساهلاملشاهدين هذا شيء  ...:الطالب

حنن قلنا هذا حرام لكن الكالم ما هو عليه، على الكفر هل يكفر وإال ال؟ ألن اخلروج من الدين ما هو : الشيخ

   هني يعين ليس إخراجك من الدين كإخراج إياه من املسجد أو من البيت، مسألة ليست ينة .

  )) . يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال اهللا تعاىل: ((

)) فإن هذا وصف يقتضي امتثال أمر اهللا  يا أيها الذين آمنواه اآلية فضيلة اإلميان؛ لقوله: (( هذ يستفاد من

  وهذا يدل على فضيلة اإلميان.



))  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا امتثال أمر اهللا واجتناب يه؛ وجهه: أن اهللا قال: ((أن من مقتضى اإلميان ثانيا:  

  لكان تصدير األمر ذا الوصف لغوا ال فائدة منه.فلوال أن لإلميان تأثريا 

جوب حىت يقوم صارف و )) واألصل يف األمر ال أنفقوا ثالثا: وجوب اإلنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله: ((

  عنه، أو حىت يدل دليل صارف عن الوجوب .

شك أن عروض التجارة  )) نعم؟ وال ما كسبتم ومن فوائد اآلية: وجوب الزكاة يف عروض التجارة؛ لقوله: ((

  كسب؛ فإا كسب باملعاملة، كسب باملعاملة.

  ومن فوائدها: أن املال احلرام 

  

   


